TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO
(Software)

ACÁCIA CONSULTORIA
No mercado de tecnologia há mais de 20 anos, a Acácia
Consultoria é especialista em softwares para Automação
da Força de Vendas, Trade Marketing, Logística e Produtos
Especiais. A empresa visa à melhoria contínua de seus processos, através do compromisso,
respeito e ética com seus clientes e colaboradores, a fim de manter-se líder no mercado de
mobilidade nacional. Atualmente, a Acácia atende aos segmentos de indústria, distribuição,
atacado e varejo, e conta com uma vasta quantidade de usuários.
PRODUTOS
AFV-Automação da Força de
Vendas:
Tem por objetivo agilizar a
entrada de pedidos na empresa,
melhorando o atendimento aos
clientes (atendimento 100%),
aumentando a comodidade do
vendedor, diminuindo gastos e
evitando os erros na digitação dos
pedidos. Esta solução pode ser
ajustada com base na regra de
negócio do cliente, após análise de
viabilidade pela Acácia.

AFV Server:
SpyMarket:
O SpyMarket é um software de coleta de
informações do ponto de venda, através
de um PDA (smartphone), cuja finalidade
é a alimentação automática de um banco
de dados, servindo de base para consulta
de relatórios gerenciais. O SpyMarket
permite identificar e resolver problemas
de imediato e explorar oportunidades
no momento em que elas acontecem. O
software também promove a integração
direta da informação com a equipe de
vendas, através de relatórios automáticos.
Estas informações são apresentadas
de maneira visual, direta, inteligente e
proativa.

É um sistema gerenciador de
informações que visa realizar,
de forma segura, prática e
confiável a integração das
informações entre o ERP e
os usuários que utilizam as
soluções AFV Android e/ou AFV
Web/Desktop, demonstrando,
a nível gerencial, os resultados
obtidos
pela
mobilidade,
utilizando metodologia simples
e tecnologia de ponta. Esta
solução pode ser ajustada com
base na regra de negócio do
cliente e/ou parametrizada de
acordo com a necessidade
do mesmo, após análise de
viabilidade pela Acácia.

OUTRAS SOLUÇÕES: AFV Check (Work flow) / Catálogo Acácia (Catálogo Digital de Imagens)/ Fret Link

(Confirmação e rastreamento de entregas)/ Papa-Fila (Check-out de Varejo Mobile) / AFV Metas (Controle de Metas).

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Descontos especiais, bonificação de módulos e flexibilidade de pagamento.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Asa Branca • Disjoi • Embrasil • Ferragens Negrão • Karne Keijo • Ludovico J Tozzo • Mervil Mercantil
• Nilo Tozzo e Cia. • Nova Mix • Oniz Distribuidora • Pennacchi • Rio Quality • Zamboni
Contato:
www.acaciaconsultoria.com.br

Dante Villani
dante@acaciaconsultoria.com.br
(14) 98118-9824
(14) 2105-3333

Redes Sociais:
Facebook: acaciaconsult
Twitter: AcaciaConsult
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